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 چکیده

 بتنی دو قوسیقابلیت اطمینان عملکردي سد  راي تحلیلطراحی و شکل دادن یک روش ب به دنبال مقالهین ا
 هاي احتمالی سد بتنی تحریک شدهتحریک براي تحلیل به کارگرفته شد تا مشخصهشبه است. ابتدا روش 

روش سطح پاسخ براساس رگرسیون وزنی با آن روش  تصادفی محاسبه شود. ضمناًاي لرزهبارگذاري  تحت
 یک هايبا توجه به دادهشود. در نهایت  محاسبه دو قوسی عملکردي بتنیتا قابلیت اطمینان  هشدترکیب 

وش ر سنجی و تحلیل شود.صحتاین روش  شد تا همگرایی و پایداريتصادفی، یک عدد در نظر گرفته نمونه 
مناطق با خطر زلزله خیلی  ءخیزي جزاز لحاظ زلزله که 3طقه طرح کارونارائه شده در این تحقیق براي من
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 مقدمه
وردن دست آه ب ،تحلیل قابلیت اطمینان این تحقیق هدف اصلی

با  ايزهسا هايهاي احتمالی سیستمپاسخ براي ساختاري
 یمکانیکگذاري، پارامترهاي پارامترهاي طراحی نامعلوم مانند بار

 سون و غیره) و ابعادا، مدول االستیک، نسبت پومانند مقاومت(
، روش سطح پاسخ هاي موجوداست. در بین روشهندسی سازه 

(RSM) 1994و همکاران،  1(لیو یک ابزار قدرتمند است(. 
بیست  طی به طرز قابل توجهی درRSM  هاينظریه و روش

 ن حوزهای از جهت نظري، همچنینست. سال اخیر توسعه یافته ا
توسعه مناسبی  هايرسیده است که در آن روش ايبه مرحله

به کار رفته براي  RSM گسترش است. روشدر حال و یافته 
یک موضوع پیچیده و دشوار  همچنانبزرگ  هايهتحلیل ساز

روش هیبرید ارزش متوسط ) 2004( 2چوییو  یوناست. 
(HMV)  را برايRBDO با ارزیابی و دار و بسیار پربازده پای

) 2004( 3ثر ارائه دادند. گوپتا و مانوهارؤقیود احتمالی به طور م
ز در سفن می هايروش سطح پاسخ را براي مطالعه شدت تنش

و  4ونگوغیرخطی تحت تحریک گاوسی به کار بردند.  هايهساز
ن ای حلیک رویکرد طراحی سازگار براي  )2005( همکاران
هنگام اعمال بارگذاري متوالی در  پیشنهاد دادند که درمشکل 
و  ود، پاسخ تحلیل قابلیت اطمینان همگرا شNLFEتحلیل 

 و همکاران 5ارائه دادند. جیانگ RSMپیشنهاداتی براي بهبود 
ه ارائعین سطح پاسخ، نامضرایب اصالح را براي  یروش) 2006(

 پاسخ بریک روش سطح ) 2007( 6. جین ویلیان و یوانکردند
ارائه دادند  (LS-SLM)برداري  کمترین مربعات مکانیزماساس 

تحلیل مسائل قابلیت اطمینان با تابع عملکرد ضمنی  در پیکه 
سازي پارامترهاي شکل دهی لوله بهینهبراي ) 2007( 7بود. چاباه

 فرآیندتوانست در پایان میبا آب براي کاهش عیوبی که 
شدن و چین خوردن توسط  دهی رخ دهد، مانند گلوییشکل

RSM یک شبکه  )2008( و همکاران 8چنگ. روشی را  ارائه داد

1 Liu 
2 Youn & Choi 
3 Gupta & Manohar 
4 Wong 
5  Jiang 
6  Jin & Yuan 
7 Chebbah 
8 Cheng 
9  Gavin & Yau 

براساس روش پاسخ سطح در  (ANN)عصبی مصنوعی جدید 
ارتباط با روش طراحی واحد براي پیش بینی احتمال شکست 

 چند با استفاده از) 2008( 9گاوین و یآاوکردند.  معرفیها سازه
به طور  مناسب ه تقریبیدر محدودهاي مرتبه باال ايجمله
 و ندتشریح کرد ،ارائه شده اخیراًکه ی یهابراي الگوریتم ،تردقیق

ه تا دقت درج شوندرکز میهاي تصادفی طوري متمنقاط نمونهبر 
 10را بهبود بخشد. ژو (SRSM)دوم روش پاسخ سطح تصادفی 

سازي دقیق و پربازده یک روش شبیه )2008( و همکاران
رلو را براي تحلیل قابلیت اطمینان مبتنی بر وضعیت کامونت

با استفاده از یک تقریب  ،لفه و کل سیستمؤمحدود در سطوح م
و  11نگویانارائه دادند.  ،سطح پاسخ تابع شاخص شکست

یک طرح سازگار طراحی عددي را ارائه دادند ) 2009( همکاران
 وکه در آن سطح پاسخ متناسب با تکینک رگرسیون خطی بود 

ها از امکان سنجش وزن نقاط برازش شده را براساس فاصله آن
فراهم  ،بینی شدهسطح شکست واقعی و نقطه طراحی پیش

 آورد.می
قابلیت اطمینان از قبیل  هايل تا به امروز، اغلب روشان حای با

و  12(هونگ  (FORM)روش قابلیت اطمینان مرتبه اول 
 (SORM) دوممرتبه روش قابلیت اطمینان  ،)1997همکاران، 

 ،))1998و همکاران ( 13کیورین) و 1997(هونگ و همکاران (
) 1994( 14(کویلوگلو و نیلسن (WRM)روش رگرسیون وزنی 

و روش رگرسیون وزنی کاهش یافته  ))2004( 15و کیو و ارازم
(SRWRM) و 2006و همکاران ( 16(ژائو (

 هايهزد براي تحلیل سانتوانمین ))2006( 17ترینانتافیلوپولوس
سنتی قابلیت اطمینان  هايروش نای و دنبزرگ به کار رو

در هنگام  معموالً حديتابع  همچنیندارند. نرا  مناسب مديآکار
براي تحلیل دقیق  (FEM)از روش المان محدود  استفاده

 منجر به دشواري ن موضوعای ضمنی بوده و صریح نیست. ،هاسازه
اي تصادفی رهاي پایهبراي متغی حديدر دستیابی به تابع 

10 Zou 
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12 Hong 
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باال، برخی  هايمحدودیت حل، براي از سوي دیگرشود. می
را  ايهاي قابلیت اطمینان، تابع سطح پاسخ چندجملهروش

 برند، اما تعداد متغیرهاي تصادفیمیبه کار  حديبا تابع متناسب 
ن ای تر، بسیار زیاد است وبزرگ هايهپایه در هنگام تحلیل ساز

 ادهاستفبه نقاط تجربی زیادي براي  ،لیت اطمینانقاب هايروش
عین متغیرهاي تصادفی پایه نیاز دارند. بنابراین، در نامضرایب 

ها بسیار پایین است. ن روشای و پایداري، بازدهی فرآیندحین 
بزرگ، به دست آوردن نقاط تجربی  هايهحتی در برخی از ساز

قابلیت اطمینان  يهاکافی، ناممکن است. بنابراین، اغلب روش
 تر به کار روند.کوچک هايهتوانند براي تحلیل سازمیتنها 

در برخورد منطقی  هايیرفته شده است که اغلب روشذپ عموماً
ادفی ارتعاشات تص ي متناسب بامسائل تحریک متعدد، رویکرد با

و  )1992(کار کیورین تحقیقات . در بین تحقیقات بسیار، دندار
کارهاي تحقیقاتی  ها تماماًقابل توجه است. آن )1994( 1ارنستو

با دهانه بزرگ بر اساس  هايهخود را بر تحلیل ارتعاشی ساز
ن حال، در حل ای کردند. با معطوفرویکرد ارتعاشات تصادفی 

ا هآن هايمعادالت دیفرانسیلی تصادفی با درجات باال، تالش
یک  )1992( 2نها، لین الگوریتمای ماند. در مقایسه با ثمربی

تحریک پیشنهاد داد که یک مجموعه الگوریتم دقیق شبه روش 
ی بود خط هايهزبازده براي تحلیل پاسخ تصادفی ثابت با سا و پر

ی ارتعاش هايها با توجه به تحریکدینامیک سازه هايتا با پاسخ
 ن روش، تعیین پاسخ تصادفیایتصادفی سروکار داشته باشد. در

از  ايه تعیین پاسخ سازه تحت مجموعهب منجرسازه خطی 
ها، ن مجموعه الگوریتمای بارهاي هارمونیک شد. با استفاده از

ذکر شده در محاسبات پاسخ تصادفی ثابت  هايدشواري
ن لیل شد. لیقبا دهانه بزرگ، به طور رضایت بخشی ت هايهساز

ر تصادفی غی هايپاسخ این الگوریتم براساس )1997( و همکاران
اصالح خطی را با توجه به تحریک تصادفی  هايهاز ساز ابتث

 آن بود که تحریک تصادفی هاتحلیل نتیجهتحلیل کردند.  شده
جاد ای د تا معادالت حرکت راوتحریک تبدیل ششبه ابتدا به یک 

کند و سپس بوسیله روش یکپارچه سازي مستقیم تصحیح شده 
) 2001(و همکاران  ن، لینای . عالوه برشوندبا دقت باال حل 

تحریک معکوس را در خصوص مسائل شناسایی شبه روش 
) 2004و  1995(بارگذاري توسعه دادند. سپس، لین و همکاران 

1 Ernesto 
2 Lin 

 با دهانه بزرگ هايهن الگوریتم را براي تحلیل احتماالتی سازای
کار  به و غیره  یکنواختتیرهاي غیر ،بلندبا دهانه  هايمانند پل

د ها را براي بهبوی از الگوریتمهایهگر، مجموعمحققان دی بستند.
 )1998(و همکاران  3تحریک انجام دادند. ژوشبه و توسعه روش 

با دهانه بزرگ  هايیک الگوریتم جدید براي تحلیل ضربه پل
توسط یک رویکرد المان محدود کامل و  ارائه کردند که اصوالً

راي را ب ن الگوریتمای گرفت ومیتحریک صورت شبه یک روش 
(ژو و همکاران، پل معلق سینگما  ايانطباق با تحلیل ضربه

(ژو و تحریک شده با باد  هايهو تحلیل ارتعاشی ساز )2000
) 2002و  1999(استفاده کرد. بعد از آن، ژو ) 1999همکاران، 

حل تحریک، شبه بر اساس روش  )1999( و همکاران 4و ژنگ
مجاور متصل شده به  يهاساختمان ايلرزهبراي پاسخ دقیق 

عملگرهاي هیدرولیک با کنترلرهاي خطی درجه دوم گاوسی 
(LQG)  .ارائه کردند 

براي محاسبه قابلیت اطمینان عملکردي  شن مقاله، یک روایدر
ا ر بتنی دو قوسیدر باالي سد  جاییجابهکه  شده است ارائه

. روش شبه تحریک و روش سطح پاسخ بر اساس کندمیمشخص 
تنی بوزنی با تحلیل قابلیت اطمینان عملکردي سد  ونرگرسی

زه لر با مشخصات هندسی،شود. در نهایت، میترکیب  دوقوسی
به  قابلیت اطمینان عملکردي روش 3خیزي محل احداث کارون

شود تا همگرایی و پایداري روش پیشنهادي را میکار گرفته 
 .کندسنجی اعتبار

 ملکرديروش تحلیلی براي قابلیت اطمینان ع

 مقدمه کوتاهی بر روش شبه تحریک
 x(t)تصادفی ثابت  فرآیندهمبستگی تابع خود  ،t∈ Tدر زمان 

 شود:میبا رابطه زیر مشخص 

[ ] ),;,()()()()()( ττττ ∫ ∫
+∞

∞−

+∞

∞−

++=+= txtxdFtxtxtxtxERxx
 (1) 

 است. # امید آماريمقدار  (#)Eکه در آن 
و  xxS(f)طیفی  تبدیل فوریه شامل تابع چگالی خود هايجفت

تواند به صورت زیر میاست که  xxR(t)همبستگی  تابع خود
 :نوشته شود

3 Xu 
4 Zhang 
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ττ τπ deRfS if
xxxx

2)()( −
+∞

∞−
∫=  (2) 

dfefSfR if
xxxx

τπ2)()( ∫
+∞

∞−

=  (3) 

 :توان مشاهده کرد کهمیفوق از معادالت 

dffSRDE xxxxxxxx )()0(22 ∫
+∞

∞−

==+  (4) 

2و  xxEکه در آن 
xxD  و واریانس امید آماري مقدارx(t) است ،

0xxE ،2=وقتی که 
xxD تواند از می(f)xxS د.یآ به دست 

بوده و قاعده اصلی  xxS(f)روش شبه تحریک روشی عددي براي 
 نشان داده شده است. )1(روش شبه تحریک در شکل

و تحریک تصادفی ثابت  ايسیستم خطی تحت تحریک نقطه
x(t) شودمی، طیف توان پاسخ آن به صورت زیر نوشته: 

xxyy SHS 22 =   (5) 

نشان داده شده است، مفهوم تابع  )الف -1(این رابطه در شکل
است. زمانی که تحریک  )ب -1(مطابق شکل Hپاسخ فرکانس 

شود، پاسخ میدر سیستم خطی اعمال  اينقطه iwteهارمونیک 
است. الزم به ذکر است که شبه تحریک  iwty=Heمربوطه برابر 

 xx√Sدر ثابت  iwteشود به طوري که میجاد ای توسط تحریک
 :شود. شبه تحریک به صورت زیر استمیضرب 

ti
xx eStx ω=)(~   (6) 

 )ج -1(ن در شکلای تواند در ثابت مشابهی ضرب شود.میپاسخ 
پاسخ شبه را براي نشان دادن  (#)نشان داده شده است. کماکان 

 -1(بریم. باید ذکر شود که از شکلمیبه کار  (#)مربوطه متغیر 
 :داریم )ج

yyxx SSHyyy === 22* ~~~  (7) 

xyxx
ti

xx
ti

xx SHSeSeSyx === − ωω .~~*   (8) 

yxxx
ti

xx
ti

xx SSHeSHeSxy === − *** .~~ ωω  (9) 

 است. (#) مزدوج (#)*که در آن 
را در  )د-1(نشان داده شده در شکل2y و  1yپاسخ شبه اگر دو 

 :توان مشاهده کرد کهمینظر بگیریم، 

212
*

1212
*

1 .~~
yyxx

ti
xx

ti
xx SHSHeSHeSHyy === − ωω  (10) 

121
*

21
*

2
~~

yyxx SHSHyy ==  (11) 

 :از تحلیل ذکر شده باید ذکر شود که

{ } { }T
yy yyS ~.~ *=  (12) 

{ } { }T
xy yxS ~.~ *=  (13) 

{ } { }T
yx xyS ~.~ *=  (14) 

 :توان به دست آورد کهمیبنابراین 
22 ~,~ VSfS VVff ==  (15) 

 .اییججابهنیروي داخلی و  عبارتند از به ترتیب  Vو  fکه در آن، 

 احتماالتی هايهروش محاسبه مشخص
اند که از توزیع تغیرهاي تصادفی فرض شدهنجا، تمام مایدر

ه تواند بمیکنند. چرا که دیگر انواع توزیع میگاوسی پیروي 
ر دبطور فراوان سادگی به قالب گاوسی درآید و توزیع گاوسی 

 رود.میتحلیل متغیرهاي تصادفی به کار 
 تصادفی تحریک ايلرزهو  یزمانی که سد توسط بار استاتیک

المان سد، متغیر تصادفی است. از تحلیل  ییجاجابهشود، می
 جاییجابهمربوط به  kE(V( امید آماريسد، مقدار  یاستاتیک
 kالمان  جاییجابه kD(V(آید. و واریانس میبه دست  kالمان 

 د.یآ تواند به صورت زیر به دستمی
 تعیین میشود:معادله ارتعاش سد وزنی به صورت زیر 

)(tFKVVCVM =++   (16) 

 جاییجابهبه ترتیب، شتاب، سرعت و Vو  Vو V.که در آن،
نیز به ترتیب، ماتریس  Mو  K ،Cها در مدل سد است. گره

  F(t)مدل سد هستند.میتی، ماتریس میرایی و ماتریس جرخس
 تصادفی است. ايلرزهبار 

 یک ايلرزه) باید ذکر شود که سد وزنی تحت بار 16ه (از معادل
ر تواند دمیسیستم خطی است. بنابراین، روش شبه تحریک 

 سیستم ذکر شده به کار رود.
 :شودمیجاد ایشبه تحریک به صورت زیر

ti
f eStF ωω)()( =  (17) 
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به ترتیب، شبه تحریک و چگالی طیف  fS(w)و  F(t)که در آن 
 تعاشی تصادفی هستند.توان بار ار

xxyyxx SHSwHS 2)( =⇒⇒  الف  
titi HeywHex ωω =⇒⇒= )(  ب 

ti
xx

ti
xx HeSywHeSx ωω =⇒⇒= ~)(~

 ج 
ti

xx
ti

xx
ti

xx eHSyeHSywHeSx ωωω
2211

~,~)(~ ==⇒⇒=  د 
 قاعده اساسی روش شبه تحریک ): 1(شکل

به  kالمان  جاییجابهاز روش شبه تحریک، چگالی طیف توان 
 :شودمیصورت زیر تعیین 

kkV
VVS

k

*~~)( ×=ω  (18) 

 است. kلمان ا جاییجابهپاسخ ه شب kVکه در آن 
به صورت زیر بیان  kالمان  جاییجابه kD(V(بنابراین، واریانس 

 :شودمی

ωω dSVD
kVk )()(

0
∫

+∞

=  (19) 

 روش محاسبه قابلیت اطمینان عملکردي
مدل سد وزنی بتنی به صورت قابلیت  kالمان  جاییجابه

 لکرديشود و قابلیت عممیاطمینان عملکردي در نظر گرفته 
<L)kP(V شود و به صورت زیر میتواند به دو بخش تقسیم می
 :شودمیبیان 

)()|()( IPILPLVP kkk =≤  (20) 

احتمال تصادفی  kP(I)مورد نظر است.  جاییجابه Lکه در آن 
احتمال شرطی  kP(L|I)و  kاالستیک المان  هايبودن مدول

ن ای تحت شرط ايلرزهتصادفی بودن بار  شرطبه  kالمان 
 :االستیک تصادفی است که در آن هايمدول

( ) )(
)(2
))(exp

)(2
1)|( 0

0

2

0 0
k

k

k
dLL

dLL k
k VdLdD

VD
VEL

VD
ILP 







 −
= ∫ ∫

∞+ +

− π
 (21) 

توان مشاهده میاست.  kواریانس هدف المان  k(V0D( و در آن
ه را در نظر گرفت ايلرزهن توصیف، تصادفی بودن بار ایکرد که

 Dو  k(VoD(تفاوت بین مبه صورت  g(x) حدياست.تابع 
)k(V تصادفی المان  تحت شرط مدول االستیکk .است 

))()(()( 0 kk VDVDPxg −=  (22) 

 وزنی رگرسیونتواند از روش سطح پاسخ بر اساس می kP(I)و 
 :توان بیان کرد کهمید. یآ به دست

))()(()( 0 kkk VDVDPIP ≤=  (23) 

باید از روند  L)kP(V>در نهایت، قابلیت اطمینان عملکردي 
 د.یآمی باال بدست

 3تنی دو قوسی کارون بمثال عددي براي سد 
 روي بر که است، ایران سدهاي ترینبزرگ از یکی 3کارون سد

 ساختگاه است. شده احداث ایران غربی جنوب در کارون رودخانه
 و ذهای شهرستان شرق کیلومتري 28 در ،3کارون نیروگاه و سد
 شرقی شمال در کارون رودخانه مصب کیلومتري 610 فاصله در

دقیق متنوعی  از ابزار 3کارگاه کارون .است خوزستان استان
استفاده قرار گرفته  هاي مختلف موردنگاري سازهجهت رفتار

 ن ابزاردقیق در زمان اجرا، نصب و موردایاست. برخی از
ن جمله ترموکوپل، ترمومتر، ایبرداري قرار گرفتند. ازبهره

اکستنسومتر، هاي بدنه سد و همچنین سنجدرزسنج و شیب
هاي همگرائی در مجموعه نیروگاه است. سایر نیروسنج و پین

ابزاردقیق بدنه سد همگام با پیشرفت پروژه و با توجه به 
نیازهاي مربوطه قبل از آبگیري مخزن نصب و قرائت صفر پیش

ن ابزار در دوره آبگیري بسیار ای آنها انجام شده است. قرائت
ابزاردقیق  .شوندصورت روزانه قرائت میهفشرده بوده و کلیه ابزار ب

 سنج،سنج، پاندول، ترمومتر، درزهبدنه سد شامل شیب
پیزومترهاي الکتریکی و کاساگرانده، فشار برخاستی و 

ابزاردقیق نصب شده  میاکستنسومترها است. درحال حاضر تما
ی خوببند را بهها و پرده آبگاهدر بدنه سد، رفتار بدنه و تکیه

 داراي طول تاج 3بتنی دو قوسی کارونسد  .کندیتورینگ میمون
متر، ارتفاع از بستر  205ارتفاع از پی برابر  .است m 462برابر 
باشد. میمکعب  میلیارد متر 3و حجم مخزن سد  185برابر 

عمق سطح آبگیر و  متر 5/5عرض تاج  ،متر 5/29 عرض پی
 m15پشت سد آب است. عمق سطح  m145 (NPL)نرمال

است. ارتفاع سطح شیب خط شکسته باالدست و پایین دست 
مقاومت است.  m130و  m70نسبت به صفحه پایه به ترتیب 

 نسبت میرایی .است نیوتن بر میلی متر مربع 20بتن سد وزنی 
و  3ρ=2750 kg/mاست. چگالی پایه سنگی  ξ=0.05سد 

و  α=0.9است. و نیز پارامترهاي  ν=0.25نسبت پواسون آن 

 

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%A7%DB%8C%D8%B0%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87_%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86_%D8%AE%D9%88%D8%B2%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
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β=0.1 .موقعیت رود جانمایی  )3( و )2( هايشکل هستند
 د.ندهرانشان می 3کارون و سد کارون

 
 3نمایی موقعیت رود کارون و سد کارون  ):2(شکل

 
  3نمایی مخزن سد کارون  ):3(شکل

المان تقسیم شده است.  2432مدل المان محدود سد وزنی به 
براي  ايگره 8سان مسطح با پارامترهاي یک هايمدل شامل المان
که در یک الیه قرار  PLANE82که از المان  سد و پایه است

) مقطع حداکثر بدنه کارون 5در شکل ( .دارند تشکیل شده است
ن مطالعه انتخاب شده است به همراه ای هايکه براي تحلیل 3

 ANSYSافزار مدل اجزاء محدود ساخته شده در محیط نرم
 ر شتاب درسطوح مختلف لرزه ايحداکث نشان داده شده است.

تخمین زده شده ) 1( فوق به شرح ارائه شده در جدول 3کارون
د و باشنکه سد بتنی میای الزم به ذکر است با توجه به .ستا

توان با شود رفتار آن را میهاي مجزا ساخته میبصورت بلوك
ثیر أتقریب مناسب بصورت مسطح در نظر گرفت. جهت بررسی ت

برابر ارتفاع سد 5/1و پی، پی در هر طرف تا حدود  متقابل سد
هاي واقع در مرزهاي طرفین سد و گرهمیمدل شده است و تما

در هر گره سه درجه آزادي  پی بصورت کامل مقید شده است.

جهت اطمینان از روند ساخت مدل اجزاء محدود در نرم  دارد.
مدل مذکور با برنامه اجزاء محدود   ANSYSافزار 

ABAQUS )2009 استفاده شده است. براساس نتایج بدست (
مورد  سازي مدلهاي با نرم افزار مذکورصحت آمده از تحلیل

هاي فشاري و ید قرار گرفت بطوري که اختالف سطح تنشأیت
هاي خطی توسط ی تاج سد در تحلیلیجاهکششی و جاب

ANSYS  وABAQUS  بارهاي اعمال شده  .بود 7%در حد
  ايرزهلباالبرنده و بار فشار  فشار هیدرواستاتیک و ،شامل بار وزن

. مدول االستیسته استاتیک و دینامیکی به ترتیب هستند
GPa23 وGPa5/31  بوده است. سنگ پی در مدل اجزاء

محدود بدون جرم فرض شده و ضریب پواسون، مدول 
گیگا  5/7االستیسیته استاتیکی و دینامیکی آن به ترتیب برابر 

(چنگ و  گیگا پاسکال در نظر گرفته شده است 10 پاسکال و
فرکانس طبیعی براي  3سدکارون در ساختگاه .)2008همکاران، 

هرتز  61/1و  91/1هاي مخزن خالی و مخزن پر به ترتیب حالت
در هنگام وقوع زلزله، انرژي جنبشی  . اساساًبدست آمده است
شاري هاي فهاي سطحی و موجهاي برشی، موجزمین شامل موج

گردد ولی بیشترین هاي متفاوت به سازه اعمال میاز زوایا و جهت
 ثانیه، عمدتاً  1اي کمتر از لرزه هايدورهاي زمین در جنبش لرزه
خیزي جامعی که در مطالعات لرزه .هاي برشی استناشی از موج

 اياست، سطوح لرزه شدهانجام  3براي ساختگاه سد کارون
سطح زلزله حداکثر  ، (DBL)راحیسطح زلزله پایه طبصورت 
جهت   (MCL)سطح زلزله حداکثر محتملو   (MDL)طراحی

با توجه به اهمیت باالي  .اندریسک خطر زمین لرزه تعریف شده
 (DBL) هاي سطح پایه طراحیزلزله سدها، معموالً
هاي به ترتیب به عنوان بارگذاري  (MCL)وحداکثرمحتمل

. مشخصات منظور شوندگرفته میغیرعادي و فوق العاده در نظر 
، ضریب Kg/m3 2400میشده براي بتن بدنه شامل جرم حج

هـاي تشکیل دهنـده مـدل در ایـن مطالعه المـان 17/0پواسون 
 سهاست. طول مدل مخزن حدود  FLUID29مخزن از نـوع 

ار که هاي ببرابر ارتفاع سد درنظر گرفته شد. تعداد کل المان
باشد. مدل مخزن در عدد می 2800ي مخزن سازرفته براي مدل

هاي در ) مجموعه المان1این مطالعه از چهار قسمت شامل 
هاي پیرامونی مخزن ) مجموعه المان2تماس با بدنه اصلی سد، 

) 4هاي انتهاي مخزن و ) مجموعه المان3در تماس با پی، 
هاي در هاي میانی تشکیل شده است. نوع المانمجموعه المان
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ها با هم مشابه بوده گرفته شده براي هر یک از این قسمتنظر 
ها نظیر میزان جذب، عبور و انعکاس هاي این المانولی ویژگی

هاي مجاور سازه سد اندرکنش امواج با هم متفاوت است. در المان
بین سازه و سیال فعال شده است. در ضمن میزان انعکاس امواج 

گرفته شده است. درصد (صفر درصد جذب) در نظر  100
اند و نفوذ جریان ها بر هم منطبق شدههاي المانهمچنین گره

از بین رفته است. در این مطالعه از اندرکنش بین مخزن و پی 
 هاي پیرامونی بر خالفنظر شده است. بنابراین در این المانصرف
هاي در تماس با سازه، اندرکنش بین سیال و سازه منظور المان

درصد  80ها میزان انعکاس امواج در مرز ر این الماننشده است. د
فرض شده است. با توجه به اینکه در واقعیت طول مخزن تا 

نهایت ادامه دارد و الزم است مرز انتهاي دور مخزن در مدل بی
اي مانع از برگشت امواج به داخل سیستم گردد، بنابراین به گونه

ر الیه انتهاي مخزن هاي واقع ددرصد انعکاس امواج در المان
درصد) منظور شده است. براي فراهم  100صفر (میزان جذب 

هاي تحلیل SVMهاي مورد نیاز جهت آموزش مدل نمودن داده
لیست و جزئیات  )1(مختلفی صورت پذیرفته است که در جدول 

 آن ارائه گردیده است.

 هاي افقی و قائملفهؤحداکثر شتاب زمین براي م ):1(جدول
vertical horizontal EARTH QUAKE 

LEVEL 

0.28 g 0.18 g 
Design Basis Level 

(DBL) 

0.35 g 0.22 g 
Maximum Design 

level (MDL) 

0.49 g 0.26 g 
Maximum Credible 

level (MCL) 
  :آیدیمرابطه زیر بدست  بر اساس ايلرزهچگالی طیفی توان بار  
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k(wT(، که در آن
aS  وξ  به ترتیب طیف پاسخ و نسبت میرایی

به ترتیب احتمال طیف پاسخ  dTو  p (p<=0.15)هستند؛ 

نیز به ترتیب،  Δtو  Nاضافی و مدت زمان حرکت زمین هستند. 
 مثلثاتی و گام زمانی هستند. هايهتعداد مجموع

 بنابراین باید مالحظه شود که قابلیت اطمینان عملکردي
<L)kP(V  باالي سد  جاییجابهصورت قابلیت اطمینان براي به

باالي سد به صورت  جاییجابهشود. و میوزنی در نظر گرفته 
 شود.میفرض بتنی قابلیت اطمینان عملکردي کلی سد 

نشان داده شده است. توزیع  )5(مدل سد بتنی در شکل 
قابل  )2(احتماالتی کل پارامترهاي تصادفی هر المان در جدول 

 ه است.مشاهد

 
 سد و پایه آن مصالح مشخصات هندسی و ):5(شکل

 تمام پارامترهاي تصادفی هر المانتوزیع احتماالتی  ):2(جدول

 مدول االستیک پایه سنگی
 اتضریب تغییر (pa)مقدار مورد انتظار  توزیع احتماالتی

 4.10E+10 0.1 توزیع نرمال
 مدول االستیک سد

 اتضریب تغییر (pa)نتظار مقدار مورد ا توزیع احتماالتی
 3.55E+10 0.1 توزیع نرمال

 نتایج و توضیحات
نشان داده شده است.  )3(در جدول  بتنیسد  kP(I)نتیجه 

در  بتنیسد  L)kP(V>نتیجه قابلیت اطمینان عملکردي 
 )1( نمودارآمده است. روند تکراري ضریب انحراف در  )4(جدول 

 kP(I)و احتمال  k(V0D(آمده است. ارتباط بین واریانس هدف 
هدف  جاییجابهنشان داده شده است. رابطه بین  )2(نمودار در 

نشان داده شده است.  )3(نمودار در  kP(L|I)و احتمال شرطی 
و قابلیت اطمینان عملکردي  Lهدف  جاییجابهرابطه بین 

<L)kP(V  نمودار در)نشان داده شده است. )4 
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بتنی دو قوسی سد  اليبا اییججابه Pk(I)نتیجه  ):3(جدول 
 3کارون

)(%)β(φ(I)=kP 
شاخص قابلیت 

 اطمینان
β 

تعداد 
 تکرار
k 

 ضریب انحراف
kv 

واریانس 
 هدف
(cm)0D 

99.96489 3.388756 1 2.218388 

1 99.91821 3.149453 2 1.276537 
99.87311 3.018806 3 0.556995 
99.87021 3.01194 4 0.451164 
99.98074 3.55005 1 2.219224 

2 99.92689 3.18209 2 0.930637 
99.88124 3.038806 3 0.837572 
99.86488 2.999701 4 0.610587 
99.95542 3.322687 1 2.625662 

3 99.87144 3.014826 2 1.513791 
99.8334 2.935323 3 0.396925 
99.80662 2.888756 4 0.357234 
99.91976 3.155025 1 2.722328 

4 99.78618 2.857015 2 1.080348 
99.75126 2.808657 3 0.78592 
99.73431 2.787363 4 0.564109 

 نقطه تجربی براي تقریب تابع حالت 100در هر گام تکرار، تنها 
به کار گرفته شد، در حالی که روش سطح  g(x)ضمنی  حدي

 نای نقطه تجربی نیاز دارد. بنابراین، روش 4975پاسخ سنتی 
تواند در میدارد و می فراهمزیادي را  سازي مقاله فضاي ذخیره

 د.به کار رو تنی دو قوسیببزرگ مانند سدهاي  هايهتحلیل ساز

جابه جایی  P(Vk<L)نتیجه قابلیت اطمینان عملکردي ): 4(جدول
 3بتنی دو قوسی کارونباالي سد 

 قابلیت اطمینان
(%) <L)kP(V 

 احتمال شرطی
(L|I)(%)kP 

 جاییجابه
 هدف

L(cm) 
99.278 99.392 5 
99.531 99.681 10 
99.661 99.755 15 
99.714 99.953 20 

 

 

 
 روند تکرار ضریب انحراف ):1(نمودار

 
 Pk(I)و احتمال  D0(Vk)ارتباط بین واریانس هدف   ):2(نمودار

0
0,2
0,4
0,6
0,8

1
1,2
1,4
1,6
1,8

2
2,2
2,4
2,6
2,8

3
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 Pk(L|I)و احتمال شرطی  Lرابطه بین جابه جایی هدف  ):3(نمودار

 
Pk(Vk<L)و احتمال شرطی  Lرابطه بین جابه جایی هدف  ):4(نمودار

همگرایی روش سطح  که نرخ نمودتوان مشاهده می )1( نموداراز 
تکرار  فرآیندوزنی باال است.  رگرسیونپاسخ پیشنهادي براساس 

رسد. از میبه صورت معمول در گام تکرار چهارم به پایداري 
با افزایش  kP(I)توان مشاهده کرد که احتمال می ،)2( نمودار

)k(V0D  نسبت به هم  ،با نسبت عکس یابد و ذاتاًمیکاهش
توان مشاهده کرد که احتمال می )2(نمودار از  کنند.میتغییر 

، Lبا افزایش  L)kP(V>و قابلیت اطمینان  kP(I)شرطی 
یابد و تغییر آن ها با هم به صورت آشکار، نسبت میافزایش 

توان مشاهده کرد که قابلیت می )3(دارد. از جدول  میمستقی
وقتی که  3بتنی دوقوسی کاروناطمینان عملکردي کلی سد 

 به ترتیب متر استسانتی 20و  15، 10، 5هدف برابر  اییججابه
 که ،باشدمی 714/99%و  661/99%، 531/99%، 278/99%برابر 

 است. 3کارون بتنی دو قوسیسد  باالي منیای دهندهنشان 

 گیرينتیجه
یان ببراي محاسبه قابلیت اطمینان عملکردي  روشی، ن مقالهایدر

انجام  3دو قوسی بتنی کارونباالي سد  جاییجابهکه با  شد
 ونرگرسی. روش شبه تحریک و روش سطح پاسخ براساس گرفت
شود. در  تحلیل بتنیتا قابلیت اطمینان سد  ندشد ترکیبوزنی 

نهایت، یک نمونه آزمایش به کار گرفته شد تا همگرایی و پایداري 
نشان داده  ضمناً روش پیشنهادي اعتبارسنجی و تحلیل شود.

باال  3بتنی دو قوسی کارونطمینان عملکردي سد قابلیت اشد 
 است.

 تشکر و قدردانی
ی ممقاله حاضر، از نتایج طرح تحقیقاتی مصوب دانشگاه آزاد اسال

واحد تهران شرق حاصل شده است که بدین وسیله از 
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هاي معاونت محترم پژوهشی آن واحد تشکر و قدردانی حمایت
 شود.می
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